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ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 
  
1.0 Aftalegrundlag 
1.1 Enhver aftale og leverance sker i henhold til nærværende ”Almindelige salgs- og leveringsbetingelser”, 
medmindre anden skriftlig aftale konkret er indgået.  
 
1.2 Som udfyldende regler anvendes NL 92 og dansk rets almindelige regler.  
 
2.0 Tilbud 
2.1 Tilbud, er hvor intet andet er anført, gældende i to måneder fra dags dato, hvorefter tilbuddet 
bortfalder i sin helhed. Leveringstiden er kun bindende for Hexa-Cover A/S, hvis den er skriftligt bekræftet 
af Hexa-Cover A/S.  
 
3.0 Ordrer 
3.1 En ordre er først bindende for Hexa-Cover A/S, når Hexa-Cover A/S har afgivet skriftlig ordrebekræftelse 
(accept). Aftale anses for indgået på de i ordrebekræftelsen angivne betingelser såfremt køber ikke skriftligt 
har reklameret deroverfor senest 7 dage regnet fra modtagelsen.  
 
4.0 Levering og forsinkelse 
4.1 Levering sker Ex Works, Incoterms 2010, og forsendelse sker for købers regning og risiko. 
 
4.2 Leveringstidspunkt fastsættes i Hexa-Cover A/S tilbud eller ordrebekræftelse. Er der ikke aftalt 
leveringstidspunkt, skal Hexa-Cover A/S på købers forespørgsel oplyse leveringstids-punkt.  
 
4.3 Ved forsinkelse er Hexa-Cover A/S ansvar begrænset i henhold til NL 92.  
 
5.0 Emballage 
5.1 Emballage indgår normalt i tilbuds-/ordrebekræftelsessum, og tages ikke retur  
 
6.0 Betaling 
6.1 Alle fakturerede beløb forfalder til betaling 20 dage efter faktureringstidspunktet. Ved betaling efter 
forfaldstidspunktet tilskrives rente 2 % pr. påbegyndt måned.  
 
7.0 Ejendomsforbehold  
7.1 Hexa-Cover A/S bevarer ejendomsretten til det solgte, indtil den fulde købesum er erlagt.  
 
8.0 Reklamation og mangler 
8.1 Køber skal straks efter fremkomst af varen til købers plads foretage fornødne undersøgelser af denne.  
 
8.2 Såfremt køber vil påberåbe sig mangler ved varen, skal køber straks manglen er, eller burde være  
opdaget, give Hexa-Cover A/S skriftlig underretning herom. Underretningen skal indeholde en specificeret 
angivelse af, hvori de pågældende mangler består. Undlader køber reklamation som anført, kan køber ikke 
gøre manglerne gældende.  
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8.3 Under alle omstændigheder skal reklamation fremsættes skriftligt overfor Hexa-Cover A/S senest 3 
 måneder efter varens levering, og køber kan således ikke gøre mangler gældende i tilfælde af senere  
reklamation.  
 
9.0 Ansvarsbegrænsning 
9.1 I tilfælde af, at der måtte foreligge ansvarspådragende fejl eller mangler ved de af Hexa-Cover A/S 
leverede produkter, er Hexa-Cover A/S ansvar begrænset til afhjælpning, såfremt manglerne kan afhjælpes 
herved og/eller omlevering.  
Betaling af erstatning er maksimeret til fakturabeløbet. Hexa-Cover A/S er således ikke, i videre omfang end 
ovenfor anført, pligtig at erstatte nogen form for yderligere direkte eller indirekte tab, herunder driftstab 
og mistet avance.  
 
10.0 Produktansvar 
10.1 Hexa-Cover A/S er kun ansvarlig for personskade, såfremt skaden er forårsaget af fejl eller 
forsømmelse udvist af Hexa-Cover A/S. Hexa-Cover A/S erstatningsansvar for personskade kan aldrig 
overstige det til enhver tid i henhold til dansk ret gældende erstatningsniveau. 
 
 10.2 Køber skal holde Hexa-Cover A/S skadesløs i den udstrækning Hexa-Cover A/S pålægges ansvar 
overfor tredjemand for skade og tab, som Hexa-Cover A/S i henhold til pkt. 10.3 og 10.4 ikke er ansvarlig for 
i forhold til køber.  
 
10.3 Hexa-Cover A/S er ikke ansvarlig for skader forvoldt af de solgte produkter: a: På fast ejendom eller 
løsøre, såfremt skaden indtræffer, efter de solgte produkter er overgivet i købers besiddelse b: På udstyr og 
anlæg, som anvendes til håndtering af de væsker, som overdækkes af de af Hexa-Cover A/S leverede 
produkter.  
 
10.4 Hexa-Cover A/S er ikke ansvarlig for drifts- og avancetab eller for andre indirekte tab.  
 
10.5 Hexa-Cover A/S produktansvar overfor køber er beløbsmæssigt maksimeret til DKK 500.000 
skadestilfælde. Et skadestilfælde defineres som alle beskadigelser, der er forårsaget af samme fejl eller 
forsømmelse. Den beløbsmæssige maksimering finder dog ikke anvendelse i tilfælde af grov uagtsomhed 
udvist af Hexa-Cover A/S.  
 
10.6 Såfremt tredjemand rejser sag vedrørende produktansvar mod enten Hexa-Cover A/S eller køber, er 
parterne gensidigt forpligtede til at underrette hinanden herom, ligesom parterne er gensidigt forpligtede 
til at lade sig sagsøge ved den domstol, hvor der er rejst sag mod en af parterne involverende påstået 
produktansvar vedr. de af Hexa-Cover A/S solgte produkter, ligesom tilsvarende parternes indbyrdes 
forhold kan afgøres ved nævnte domstol.  
 
11.0 Force majeure 
11.1 Hexa-Cover A/S er ansvarsfri for en ellers ansvarspådragende manglende kontraktmæssig opfyldelse af 
aftalen, såfremt dette er begrundet i force majeure forhold som anført i NL 92 pkt. 37, såsom krig, 
arbejdskonflikt eller andre lignende omstændigheder, som Hexa-Cover A/S ikke med rimelighed kunne 
forudse på tidspunktet for aftalens indgåelse.  
 
12.0 Lovvalg og værneting 
12.1 Alle tvister mellem Hexa-Cover A/S og køber skal afgøres ved retten i Aalborg, henholdsvis Vestre 
Landsret og under anvendelse af dansk ret. 
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Hexa-Cover® Flydelag 
Hexa-Cover® Floating Tile 
Hexa-Cover® Floating Cover  
Hexa-Cover® Schwimmkörper 
Hexa-Cover® Schwimmende Abdeckung 
Hexa-Cover® Schwimm-abdeckung 
Hexa-Cover® Behälterabdeckung 
Hexa-Cover® Gülleabdeckung  
Hexa-Cover® Copertura Flottante 
Hexa-Cover® Cubierta Flotante 
Hexa-Cover® Couverture Flottante 
Hexa-Cover® Pływające Pokrywy 
Hexa-Cover® Flytande Täcka 
Hexa-Cover® Plovoucí Kryt 

 


